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פסטיבל נאמן למקום ה 6 -יוצא לדרך...
ממשיכים להביא לקדמת הבמה את מיטב היצירה והיוצרים המקומיים.
אומנים המעוניינים לקחת חלק בפסטיבל שיערך ב 19-21.7 -ברחבי המועצה מתבקשים למלא
דף אומן אותו אפשר למצוא באתר המועצה ולשלוח אותו עם פרטים מלאים לכתובת מייל:
 yochi@m-yehuda.org.ilאת דף האמן אפשר לשלוח עד תאריך 31.5.21 :עד השעה 10:00
בבוקר .אין בשליחת המועמדות ,התחייבות של מנהלי הפסטיבל לקחת מי מבין המועמדים.
* קביעת הרפרטואר תעשה עיי ועדה | * תנתן עדיפות למופעי בכורה.

בברכה יוכי פחימה מנהלת מחלקת תרבות

מטה יהודה
מובילים באיכות החיים.
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הפקה :חני בן יהודה | עיצוב סטודיו רנה WWW.RENEE.CO.IL

קול קורא לאומנים בתחומי אומנויות הבמה תושבי מטה יהודה
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דף אמן פסטיבל נאמן למקום 2021
שם ושם משפחה
טלפון
כתובת מייל
ישוב מגורים במטה יהודה
תחום האומנותי של המופע
שם המופע
תיאור המופע

האם המופע הוא הפקת מקור
כמות האומנים המופיעים
נא לצרף תמונות ,קישור או סרט שמאפשר התרשמות מהמופע.
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דף אמן פסטיבל נאמן למקום 2021
בנוסף תנאי קיום המופע:
 .1הגברה ותאורה או כל צרכים טכניים נוספים לקיום המופע יכללו במחיר המופע (במידה
וצריך ,תפעול וביצוע באחריות האמן)
 .2באחריות האמן לפרסם ולהפיץ את המופע בכל הרשתות החברתיות בקבוצות ועוד.
 .3המופע יתקיים בתשלום סמלי אותו שיועבר בסיום המופע למועצה ,מחלקת תרבות.
 .4מינימום משתתפים משלמים למופע הוא  15רוכשי כרטיסים  /על פי ההנחיות באותו זמן.
 .5מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי במקרה של אי יכולת לקיים את המופע מכל
סיבה שהיא .המופע יבוטל בהודעה מוקדמת עד  12שעות מראש והאמן לא יהיה זכאי לכל
תמורה שהיא בגין ביטול המופע.
עלות המופע:
נא לציין :עוסק פטור | חברה בע"מ | עצמאי .
אין בשליחת דף האומן אישור לקיום המופע .
ישלח מייל תשובה כשבוע משליחת דף האומן רק למופעים שאושרו ע"י ועדת הרפרטואר.
את דף האמן נא לשלוח לכתובת מיילyochi@m-yehuda.org.il :
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